Referat af møde i Arbejdsgruppen i Nivå Bugt Strandenge
tirsdag 27. april 2010 på Nivå Centralskole
Deltagere: Finn, Flemming, Winnie, Ivan, Lars E., Lise, Walther, Michael P., Nils, Peter, Uffe, Uve samt Elise
Frydensberg (sekretariatet)
Afbud: Anders, Annette, Birgitte, Bo, Erik, Hans, Ib, Jørgen, Lars P., Michael V, Morten.
Michael V. ønsker i en periode at være passivt medlem, da han har fået et arbejde i Jylland
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Vi begyndte med at sætte bordene på en lidt mere hyggelig måde, og så gik mødet i gang. Lise kunne
fortælle, at der var en del, der havde meldt afbud pga. ferie, men vi var da en 12 stykker omkring
bordet.
Lars E. har fået nyt mobilnr.: 53 16 40 38.
Hvornår kommer køerne?
Der kommer 7-10 stk. inkl. nogle kalve af racen Hereford x Simmenthaler. De kommer fra en
landmand i Tikøb. Lyngebækgård fører tilsyn med dyrene ligesom sidste år. Vi ved ikke præcist,
hvornår køerne kommer på græs, men det forventes at ske i løbet af maj måned. Fugleværnsfonden
har opfordret til en tidlig udsætning, så køerne kan nå at æde en masse tagrør, mens de er små og
sprøde. Arbejdsgruppen vil få besked, så snart vi ved noget sikkert.
Fugletårnet og indvielse
Tårnet er ved at blive bygget, og tømrerne har opsat et lille skilt med en tegning og en forklaring på
arbejdet med opførelsen. Tårnet indvies tirsdag den 1. juni kl. 15.00. Inviterede er blandt andet
arbejdsgruppen, FVF’s og DOF’s bestyrelse, folk fra kommunen, Jørgen Hage, DN’s lokalafdeling,
DOF-Nordsjælland, SNS Øresund, Friluftsrådet, tømrer, designer m.fl.
Arrangementet er kun for inviterede, da det ellers vil blive for uoverskueligt. Lokalpressen bliver også
inviteret, og Peter kontakter John Marco fra Radio Humleborg.
Fugleværnsfondens formand, Martin Iversen, holder indvielsestalen, og vi har bedt Fredensborg
Kommune om også at holde en tale (uden for referat: det bliver Christian P. Ibsen, miljø- og
klimachef). Elise spurgte Lise, om hun som repræsentant for arbejdsgruppen ville klippe den røde
snor over, og dette indvilligede hun i. Elise opfordrede til, at arbejdsgruppen opstillede teleskoper, så
gæsterne ind imellem kunne få et kig på en fugl, og dette var der opbakning til.
Traktement undersøges p.t. Det kan evt. være kaffe/te og kage eller boblevin med fx kransekage.
Elise spurgte, om der var nogen, der er kendte et lokalt firma, der kunne levere dette og fik flg. bud:
Ninas Naturcafé, Nivågårds Malerisamling og Nivå Bådelaug (tlf. 4914 6611). Disse muligheder
undersøges nærmere (af Ingrid i sekretariatet). Vedr. borde til at sætte tingene på talte vi om at bruge
samme løsning som ved indvielsen af reservatet, men ingen af de tilstedeværende kunne huske
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denne løsning, som derfor undersøges. Et alternativ kunne være at spørge Jørgen Hage, og
Flemming vil spørge en lokal gruppe om lån af borde (med tilbagemelding til Ingrid).
Jubilæum Ringovnen 25 år søndag den 9. maj
Jørgen Hage havde sendt en invitation til at deltage i jubilæet. I programmet er indlagt, at han kl. 1415 går en tur ned til Tangen og fortæller om galejhavn, udskibsningsmole og det nye fuglereservat.
Han efterlyser lidt hjælp til sidstnævnte samt nogle foldere.
Der var enighed i gruppen om, at man godt kunne påtage sig denne opgave. Flemming giver Jørgen
nogle foldere, og Lise sender en mail rundt og beder folk om at melde sig til at stå med kikkert og
teleskoper på det fastsatte tidspunkt. (Efter mødet har foreløbig flg. meldt sig: Anders, Birgitte, Ivan,
Claus K.).
Hvilende medlemmer
På seminaret for Arbejdsgruppernes kontaktpersoner i Fuglenes Hus den 3. marts blev det besluttet,
at man skal drøfte hvilende medlemmer på møde i de enkelte arbejdsgrupper. I Nivågruppen er ét
hvilende medlem, som har været hvilende fra start, hvilket er lidt atypisk. Elise vil undersøge
nærmere. Rent principielt fandt arbejdsgruppen, at det ok, at man efter nogen tids tro tjeneste havde
mulighed for at være hvilende medlem i en periode.
Kommende arbejdsopgaver
(Udover indvielse og ringovn)
I løbet af sommeren må gruppen meget gerne slå under kreaturhegnet, fx langs stien, ligesom sidste
år.
Åbent Hus arrangementer er fastlagte. Se senere.
Allan er glad for, at arbejdsgruppen deltager i hans ture og opfordrer til, at man bliver ved med det.
Der skal evt. mere træflis på stien, når tårnet er færdigt. (Uden for referat: I første omgang vil
tømrermesteren selv sørge for udlæg af flis under tårnet, hvis det kan skaffes inden indvielsen. Ingrid
kontakter kommunen. Selve stien kan godt vente.)
Der skal bygges et cykelstativ mere. Walther er tovholder, men vil gerne have hjælp.
Walther vil også tage sig af at påsætte ledningsbeskyttere ved lågerne.
Der skal indsamles affald. Lise sender mail.
Andet
Tegningerne til forårsfolderne er først kommet nu, så folderne tages først i brug næste forårssæson.
Nils havde læst en artikel i en lokalavis om en mink, der åd en lille lappedykker og syntes, at der skulle
sendes et læserbrev om dette. Der blev dog ikke aftalt noget konkret.
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Lise har i samarbejde med Mogens K.P. planlagt, at arbejdsgruppen + hjælpere hertil (max 10
personer) tager på udflugt sammen til Saltholm. Følgende deltager: Anders, Bo, Michael + Martha,
Peter, Uffe, Lars Ejlersen, Claus Kesby, Walther og Lise.
Samkørsel blev planlagt af dem, der skal med på turen.
Hvis turen bliver en succes, så vil Lise nok arrangere en årlig tur for arbejdsgruppen, hvis der er
stemning for det - for at fremme det sociale sammenhold.
Tak for et godt møde – det var hyggeligt at se Jer!
Referent
Elise Frydensberg

Kalender næste side…
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Kalender 2010

Nivå Bugt Strandenge

Søndag den 9. maj: Ringovnens 25 års jubilæum
Programmet begynder kl. 11.00, og kl. 14.00 er der slentretur med Jørgen Hage til mole og
strandenge.
Hjælpere: Anders H, Birgitte G, Ivan O, Claus K, evt. flere.
Tirsdag den 1. juni kl. 15.00: Indvielse af fugletårnet
’Prydet og fejet’ + teleskoper/kikkerter
Borde til at stille traktement på, Flemming undersøger.
Arbejdsdage: Lise indkalder på mail
Møder i Arbejdsgruppen:
Torsdag 16. september kl. 19.00
______________________________________________________________________________
Åbent hus 2010

Navn
Anders H
Annette F
Birgitte G
Bo S
Erik G
Flemming J
Hans W
Ib l
Ivan O
Lars E
Lars F P
Lise N
Michael V
Michael K P
Nils J
Peter S
Uffe F
Uve R
Walther S
Winnie I

28.03.10 25.04.10 30.05.10 21.07.10 04.08.10 29.08.10 26.09.10
Flere?
Flere?
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